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• 'Ultra Bass' geeft een unieke, gepatenteerde, lage tonen
weergave.
• 'Incredible Surround' geeft een unieke en ongeëvenaard
heldere en ruimtelijke stereoweergave.
• Digitale tuner met 29 voorkeurstations.
• Programmeerbare Compact Disc speler.
• Enkelvoudig cassettedeck voor opnemen en weergeven.
• 100 W PMPO.
• Hoofdtelefoonaansluiting.
• Net- en batterijvoeding.
• Afmetingen (b x h x d) 490 x 180 x 300 mm.
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Compact Disc Radiorecorder
met Ultra Bass

AZ2010

TYPEBESCHRIJVING
Ultra Bass.
- Psycho-akoestische research in het Natuurkundig
Laboratorium in Eindhoven heeft geleid tot 'Ultra Bass'. De
'Ultra Bass' technologie laat lage tonen horen die er
eigenlijk niet zijn, maar door de mens zo ervaren worden.
Philips radiorecorders waarin deze Ultra Bass techniek
wordt toegepast, geven een unieke geluidservaring die
normaal pas bij veel grotere luidsprekersystemen bereikt
wordt.
Compact Disc.
- 20 Nummers programmeerbaar.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kan door een kort
commando volgende of vorige nummers worden
opgezocht.
- Repeat: nummer en totale CD.
- Snel zoeken zowel voor- als achteruit.Tijdens snel zoeken
is het geluid versneld hoorbaar.
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde
afspelen van plaat of programma.
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het
scherpstellen van een bepaald nummer.
Radio.
- FM-band, midden- en langegolf.
- Digitale kwarts PLL synthesizer tuner.
- LCD-indicatie van frequentie, voorkeurzendernummer,
golfbereik en FM-stereo.
- Voorkeurzenders, willekeurig te programmeren.
- Microprocessor gestuurde automatische zoekafstemming
en handbediende afstemming op alle banden.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van de middengolf
zenders.
- Stevige telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.
Versterker.
- Uitstekende stereoweergave, dankzij 100 watt
piekvermogen en twee breedbandluidsprekers (100 mm).
- Basreflex systeem is voor elk kanaal afzonderlijk in de
behuizing verwerkt voor een zuivere en krachtige
weergave van de lage tonen.
Cassettedeck.
- CD-synchro mogelijkheid bij opname van CD.
- Automatische opnamesterkteregeling.
- Automatische stop aan het einde van de band.
- Hydraulisch gedempte cassettehouder.
- Long Life koppen garanderen gedurende zeer lange tijd
een hoge opname- en weergavekwaliteit.
- Pauzetoets.
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PRODUCTINFORMATIE
Compact Disc
Frequentiebereik
:
S/R verhouding
:
Kanaalscheiding (1 kHz) :
Jengel
:
Radio
Golfbereiken

Antenne

20-20.000 Hz
80 dB
94 dB
nihil (kwartssturing)

:
:
:
:

FM-band 87,5 - 108 MHz
LG 148,5-284 kHz (2020-1060 m)
MG 522-1607 kHz (570-187 m)
ingebouwde ferroceptor voor
MG
: telescoop voor FM

Cassetterecorder
Cassettesoort
: ferro (type I)
Signaal/ruis verhouding : 45 dB
Jengel
: <0,4% (WRMS)
Aansluitingen
Stereo hoofdtelefoon
Algemeen
Luidsprekerdiameter
Uitgangsvermogen
Voeding
Gewicht

: 3,5 mm plug

:
:
:
:
:

100 mm (2 x)
100 W PMPO/2 x 4 W RMS
net 230 V 50/60 Hz
batterij 9 V (6 x 1,5 V Philips R20)
3,5 kg

